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LRF:s yttrande angående promemorian ”Ytterligare
anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd”
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad
promemoria och anför följande.
Bakgrund
I promemorian föreslås vissa ändringar i lagen (2009:99) om anstånd med
inbetalning av skatt i vissa fall.
Det föreslås att anståndstiden för s.k. tillfälliga anstånd efter ansökan ska kunna
förlängas med som längst ett år. Förlängning ska beviljas om inte särskilda skäl
talar emot det. Det föreslås även att anstånd med inbetalning av avdragen
preliminär skatt och arbetsgivaravgifter respektive mervärdesskatt vars
redovisningsperiod är en kalendermånad får beviljas för högst sex
redovisningsperioder. För mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett
kalenderkvartal får anstånd beviljas för högst två redovisningsperioder. Vidare
föreslås det att anstånd för nu nämnda skatter och avgifter får beviljas även för
redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2020. Slutligen
föreslås det att för anstånd som beviljas efter ikraftträdandet av de nya reglerna
ska anståndsavgift tas ut från och med kalendermånaden efter att anstånd
beviljats.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.
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Nedan presenterar LRF sina kommentarer till förslagen.
LRF anser att dessa förslag är bra och ställer sig bakom dem. Dock är det vissa
punkter som vi anser att lagstiftaren bör se över.
I promemorian föreslås att för anstånd som beviljas efter ikraftträdandet av de
nya reglerna ska anståndsavgift på 0,2 procent på beviljat belopp tas ut från och
med kalendermånaden efter det att anstånd beviljats. Enligt dagens regler gäller
att anståndsavgift ska tas ut från och med den sjunde månaden efter det att
anstånd beviljats.
Bakgrunden till dagens regler är att riksdagen ställde sig bakom det som
Finansutskottet anfört om att regeringen skyndsamt skulle återkomma till
riksdagen med förslag om att sänka den sammantagna ränta som ska betalas vid
anstånd med inbetalning av skatt (bet. 2019/20:FiU51 punkt 2 b, rskr.
2019/20:199). Riksdagen anförde bland annat att den sammantagna räntan är för
hög och att detta är problematiskt i synnerhet för många små och medelstora
företag som är i kris.
I promemorian tas upp resonemangen i proposition 2019/20:151 men det
förtjänar i detta sammanhang att påpekas att regeringen återkom till frågan i
proposition 2019/20:166 (s. 33 – 34). Regeringen anförde då att för att i ännu
högre grad än vad som tidigare föreslagits underlätta för skattskyldiga i den
rådande pandemisituationen borde kostnaden för anståndet sänkas. Detta gällde
i synnerhet för små och medelstora företag.
Regeringen bedömde att en effektiv och ändamålsenlig lösning för att snabbt
underlätta för skattskyldiga var att dels sänka nivån på anståndsavgiften, dels att
kombinera sänkningen med införandet av en inledande period under vilken
anståndsavgift inte ska tas ut. Detta bedömdes också skapa incitament för att
betala tillbaka anståndsbeloppet tidigare än vad som annars hade varit fallet.
Förslagen ansågs också innebära att fler företag skulle välja att utnyttja den
möjlighet till likviditetsförstärkning som erbjuds genom anstånd, vilket var
önskvärt.
Det kan också erinras om att regeringen i proposition 2019/20:132 uttalade att
den följer frågan om räntans storlek och kan komma att agera för att justera
räntan om den nuvarande krisen får ett mer utdraget förlopp (s. 35).
LRF konstaterar nu att pandemin fått ett mycket utdraget förlopp och dessutom
kan förmodas vara under lång tid framöver. Vidare är den ekonomiska
situationen för många företag minst den samma, eller i många fall ännu värre
jämfört med i våras. Detta gäller i synnerhet många små och medelstora företag.
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LRF anser därför att det är av stor vikt att reglerna vid den nödvändiga
förlängningen inte försämras utan att även anstånd för perioderna oktober december 2020 får samma ”räntekostnad” som för tidigare perioder under 2020.
LRF motsätter sig därför förslaget i denna del.
Genom en sådan ändring kommer vidare företag som inte ansökt om anstånd för
perioder före oktober 2020, men gör det efter ikraftträdandet av de nya reglerna,
att erhålla en sexmånadersfrist med anståndsavgiften. Som övergångsreglerna är
skrivna är så inte fallet. Om förslaget enligt promemorian ändock genomförs bör
denna situation motivera en övergångsbestämmelse.
I promemoria föreslås även att de nya reglerna ska träda ikraft den 1 mars 2021.
LRF anser att detta datum bör sättas tidigare än tidigaste förfallodatum för
skatter och avgifter hänförliga till redovisningsperioder som infaller under
oktober – december 2020.

Stockholm den 16 december 2020

Wictoria Bondesson
Enhetschef
Lantbrukarnas Riksförbund

Martin Mörman
Skatteexpert
Lantbrukarnas Riksförbund

3(3)

